
Regulamin Gier Miejskich „Wkręć się w obywatelstwo!” 

§ 1. 

Postanowienia ogólne. 

1. Organizatorem Gier miejskich pod nazwą "Wkręć się w obywatelstwo", zwanych dalej 

"Grą miejską" oraz fundatorem nagród określonych w § 6 ust. 1 jest Fundacja 

Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 43, wpisaną do 

rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 24777, zwana dalej "Organizatorem".  

2. Realizatorami Gier miejskich są Ambasadorzy programu „Młodzież w działaniu” i 

organizacje ich wspierające. Zgodnie z Załącznikiem nr 1. do regulaminu.  

3. Gry miejskie zostaną przeprowadzone w 6 miastach Polski: Rawie Mazowieckiej, 

Rypinie, Rzeszowie, Sieradzu, Zgierzu oraz Żywcu w dniach od 11 do 20 maja 2013 

roku. Finał gier miejskich odbędzie się w Warszawie w dniu 27 maja 2013 roku. 

4. Regulamin stanowi podstawę Gier miejskich i określa prawa i obowiązki jego 

uczestników. 

 

§ 2. 

Cele. 

1. Celem Gier miejskich jest promocja Europejskiego Tygodnia Młodzieży, programu 

„Młodzież w działaniu” oraz promowanie idei aktywności obywatelskiej w 

poszczególnych rejonach Polski. 

§ 3. 

Uczestnictwo w Grach miejskich. 

1. Uczestnictwo w Grach miejskich jest nieodpłatne. 

2. Uczestnikami Gier miejskich mogą być osoby fizyczne od 18. do 30. roku życia 

włącznie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. 

3. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 15. rok życia mogą brać udział w Konkursie 

tylko za pisemną zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych. 

4. Uczestnicy grają w zespołach. Warunkiem udziału w grze jest rejestracja zespołu 

liczącego 3-5 osób (zwanego dalej: Zespół). 

5. Organizatorzy nie zapewniają opieki osób pełnoletnich dla osób niepełnoletnich 

uczestniczących w Grze miejskiej. W każdym zespole musi być przynajmniej jedna 

osoba pełnoletnia. 



6. Uczestnik przystępując do Gry bierze na siebie pełną odpowiedzialność cywilno-

prawną na cały czas trwania Gry. Odpowiedzialność obejmuje przede wszystkim 

szkody poniesione przez Uczestnika, a także szkody wyrządzone przez Uczestnika. 

7. Uczestnik, który przystępuje do gry oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań 

zdrowotnych  i bierze udział w Grze na własną odpowiedzialność. W przypadku osób 

niepełnoletnich odpowiedzialność spoczywa na jego rodzicach lub opiekunach 

prawnych, którzy wydadzą zgodę na udział w grze. Organizatorzy nie zapewniają dla 

osób uczestniczących w Grze opieki medycznej. 

8. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim i Uczestnicy są zobowiązani do 

zachowania szczególnej ostrożności oraz do przestrzegania przepisów ruchu 

drogowego, w szczególności nie wstrzymywania lub utrudniania ruchu drogowego. 

9. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego na 

terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

10. Przystąpienie do Gry miejskiej jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika 

Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w 

nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go 

do udziału w Grze miejskiej. 

§ 4. 

 Zasady Gry. 

1. Gra miejska zostanie przeprowadzona w 6 miastach Polski w określonych terminach:  

a) Zgierz – 11 maja 2013 roku; 

b) Rypin – 15 maja 2013 roku; 

c) Żywiec – 16 maja 2013 roku; 

d) Rzeszów – 17 maja 2013 roku; 

e) Rawa Mazowiecka – 18 maja 2013 roku; 

f) Sieradz – 20 maja 2013 roku; 

g) finał: Warszawa – 27 maja 2013 roku. 

2. Celem gry jest zdobycie wiedzy na temat Europejskiego Tygodnia Młodzieży, 

programu „Młodzież w działaniu”, edukacji pozaformalnej i aktywnego obywatelstwa. 

3. Podczas Gry każdy zespół musi posiadać urządzenie do robienia zdjęć oraz telefon 

komórkowy, za pośrednictwem którego będzie otrzymywał informacje od 

Organizatorów. Numer tego telefonu Zespół musi podać Organizatorom w chwili 

wysyłania zgłoszenia udziału w Grze. 

4. Zgłoszenia do Gier przyjmowane są do dnia poprzedzającego realizację Gry miejskiej 

w danym mieście, odpowiednio: 



a) Zgierz – 10 maja 2013 roku; 

b) Rypin – 14 maja 2013 roku; 

c) Żywiec – 15 maja 2013 roku; 

d) Rzeszów – 16 maja 2013 roku; 

e) Rawa Mazowiecka – 17 maja 2013 roku; 

f) Sieradz  - 20 maja 2013 roku; 

za pośrednictwem formularza rejestracyjnego na stronie internetowej. Zgłoszenie 

zespołu musi zawierać wszystkie dane wyszczególnione w formularzu. 

5. Każdy Zespół, po weryfikacji zgodności zgłoszenia z regulaminem Gry miejskiej 

otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, a następnie informacje niezbędne do 

rozpoczęcia Gry miejskiej. Zgłoszenie jest ważne, jeżeli Zespół otrzymał 

potwierdzenie w formie e-mail. 

6. O czasie i miejscu rozpoczęcia Gry miejskiej uczestnicy zostaną powiadomieni w 

mailu potwierdzającym zakwalifikowanie zespołu – nie później niż w dniu 

poprzedzającym Grę miejską.  

7. Podczas Gry miejskiej każdy zespół otrzyma Kartę Gry miejskiej. 

8. Zadaniem Zespołów jest wykonanie zadań i rozwiązanie zagadek Gry, określonych w 

jej trakcie. 

9. Nie można się rozdzielać. Na wybranych punktach kontaktowych liczba graczy w 

zespole będzie weryfikowana z liczbą graczy oznaczona na Karcie Gry miejskiej. W 

razie niezgodności gracze nie otrzymują kolejnej wskazówki. Po obszarze gry mogą 

poruszać sie dodatkowo osoby weryfikujące ilość graczy w zespołach. 

10.  W przypadku naruszenia przez Uczestnika lub Zespół niniejszego regulaminu, 

złamania zasad fair play, utrudniania gry innym Uczestnikom, bądź niszczenia 

wskazówek, w dowolnym momencie Organizatorzy mają prawo odebrania Zespołowi 

Karty Gry miejskiej i wykluczenia go z Gry miejskiej. Decyzja Organizatorów w tej 

kwestii jest ostateczna.  

11. Do finałowej Gry miejskiej w Warszawie zostaną zakwalifikowane Zespoły, które 

zajęły I miejsce w poszczególnych miastach. 

12. Finał Gry miejskiej w Warszawie odbędzie się na zasadach Gier miejskich w 

pozostałych miastach. 

§ 5. 

Zasady wyłaniania zwycięzców. 

1. Zwycięzcy Gier miejskich zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy 

spełniają warunki wymienione w § 3 i 4. 



2.  Gry miejskie w poszczególnych miastach wygrywa Zespół, który jako w najkrótszym 

czasie wykona zadania określone przez Organizatora. 

§ 6. 

Nagrody. 

 

1. Nagrodami w Grze miejskiej są: 

a) dwudniowy pobyt w Warszawie wraz z udziałem w finałowej Grze miejskiej „Wkręć 

się w obywatelstwo!” oraz udziałem w Ogólnopolskim Forum Młodzieży „jEsTeM 

aktywny!”. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zapewnia zwrot kosztów podróży, 

nocleg oraz wyżywienie od obiadu 27 maja 2013 do obiadu 28 maja 2013 roku; 

b) nagrody rzeczowe (plecaki i zestawy gadżetów); 

c) publikacja zwycięskich drużyn na stronie www.mlodziez.org.pl. 

2. Zwycięzcy z Warszawy zobowiązani są odebrać nagrody rzeczowe podczas 

Ogólnopolskiego Forum Młodzieży „jEsTeM aktywny!” organizowanego przez 

Fundację Systemu Rozwoju Edukacji, 28 maja 2013 roku w Warszawie.  

 

§ 7. 

Prawa autorskie. 

1. Uczestnicy zobowiązani są podpisać oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na 

bezpłatne wykorzystywanie mojej pracy (dzieła) przez Fundację Rozwoju Systemu 

Edukacji w celu promocji programu Młodzież w działaniu. Oświadczam, iż w 

przyszłości nie będę rościł sobie prawa do tantiem związanych z rozpowszechnianiem 

mojej pracy”. 

2. Uczestnicy, którzy nie podpiszą powyższego oświadczenia zostaną zdyskwalifikowani 

ze względów formalnych. 

§ 8. 

Ochrona danych osobowych. 

 

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia 

Gier miejskich, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia 

nagrody, a także dla celów promocyjnych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 

 

2. Dane osobowe uczestników Gier miejskich będą wykorzystywane zgodnie z 

warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem 

danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. 

 

http://www.mlodziez.org.pl/


3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje 

także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której 

zamieszkuje. 

 

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział 

w Grze miejskiej. 

 

 

§ 9. 

Postanowienia końcowe. 

 

1. Regulamin Gier miejskich jest dostępny na stronie www.konferencje.frse.org.pl/etm2013.  

 

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie z ważnych 

przyczyn. 

 
 
 

http://www.konferencje.frse.org.pl/etm2013

